
PR\727440LV.doc PE407.804v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2008/0018(COD)

6.6.2008

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rotaļlietu 
drošumu
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referente: Marianne Thyssen



PE407.804v01-00 2/65 PR\727440LV.doc

LV

PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rotaļlietu drošumu
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2008)0009)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0039/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) CE marķējums, kas apstiprina
rotaļlietas atbilstību, ir redzams rezultāts 
visam atbilstības novērtēšanas procesam 
plašā nozīmē. Tādēļ šajā direktīvā jānosaka 
vispārēji CE marķējuma lietošanas 
principi un uzlikšanas noteikumi.

(21) CE marķējums, kas norāda uz
rotaļlietas atbilstību, ir redzams rezultāts 
visam atbilstības novērtēšanas procesam 
plašā nozīmē. Tādēļ šajā direktīvā jānosaka 
CE marķējuma uzlikšanas noteikumi 
rotaļlietām.

Or. en

                                               
1 OJ C ... / Nav vēl publicēts OV.
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Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „ražotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas ar savu vārdu vai 
preču zīmi izstrādā vai ražo rotaļlietu vai
liek šo rotaļlietu izstrādāt vai ražot;

(3) „ražotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas ar savu vārdu vai 
preču zīmi izstrādā vai ražo rotaļlietu vai 
liek to izstrādāt vai ražot, un tirgo šo 
rotaļlietu;

Or. en

Pamatojums

Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) „pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas Kopienā 
veic uzņēmējdarbību un ir saņēmusi 
ražotāja rakstisku pilnvaru veikt 
konkrētus uzdevumus tā vārdā;

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.



PR\727440LV.doc 7/65 PE407.804v01-00

LV

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „izplatītājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska piegādes ķēdē esoša persona, kas 
dara rotaļlietu pieejamu tirgū;

(4) „izplatītājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska piegādes ķēdē iesaistīta persona, 
kas nav ražotājs vai importētājs un kas 
dara rotaļlietu pieejamu tirgū;

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „saskaņotais standarts” ir standarts, ko 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 98/34/EK 6. pantu ir 
pieņēmusi kāda no Eiropas standartizācijas 
iestādēm, kas norādītas minētās direktīvas 
I pielikumā;

(7) „saskaņotais standarts” ir standarts, ko, 
pamatojoties uz Komisijas pieprasījumu 
un saskaņā ar Direktīvas 98/34/EK 
6. pantu, ir pieņēmusi kāda no Eiropas 
standartizācijas iestādēm, kas norādītas 
minētās direktīvas I pielikumā;

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) „Kopienas saskaņošanas tiesību 
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akti” ir visi Kopienas tiesību akti, ar ko 
saskaņo ražojumu tirdzniecības 
nosacījumus;

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) „atbilstības novērtēšanas iestāde” ir 
iestāde, kura veic atbilstības novērtēšanas 
darbības, tostarp kalibrēšanu, testēšanu, 
sertifikāciju un pārbaudīšanu;

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.b) „valsts akreditācijas iestāde” ir 
iestāde, kuras definīcija sniegta Regulā 
(EK) Nr. [..];

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotāji nodrošina, lai to rotaļlietas
būtu izstrādātas un ražotas saskaņā ar 
drošuma pamatprasībām, kas noteiktas 
9. pantā un II pielikumā.

1. Laižot rotaļlietas tirgū, ražotāji 
nodrošina, ka tās ir izstrādātas un ražotas 
saskaņā ar drošuma pamatprasībām, kas 
noteiktas 9. pantā un II pielikumā.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šī procedūra pierāda rotaļlietas atbilstību 
piemērojamajām prasībām, ražotāji 
sagatavo 14. pantā minēto EK atbilstības 
deklarāciju un uzliek 16. panta 1. punktā
attēloto atbilstības marķējumu.

Ja minētā procedūra pierāda rotaļlietas 
atbilstību piemērojamajām prasībām, 
ražotāji sagatavo 14. pantā minēto EK 
atbilstības deklarāciju un uzliek atbilstības 
marķējumu saskaņā ar 15. un 16. pantu.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ražotāji nodrošina, ka ir izveidotas 
procedūras, lai nodrošinātu pastāvīgu

4. Ražotāji nodrošina, ka ir izveidotas 
procedūras, lai sērijveida ražojumi atbilstu 
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atbilstību sērijveida ražošanā. Pienācīgi 
ņem vērā ražojuma projekta vai īpašību 
pārmaiņas, kā arī pārmaiņas saskaņotajos 
standartos, uz kuriem atsaucoties deklarēta 
rotaļlietas atbilstība.

spēkā esošajām prasībām. Pienācīgi ņem 
vērā ražojuma dizaina vai īpašību 
pārmaiņas, kā arī pārmaiņas saskaņotajos 
standartos, uz kuriem atsaucoties deklarēta 
rotaļlietas atbilstība.

Vienmēr, kad tas nepieciešams, ražotāji 
veic tirgoto rotaļlietu paraugu pārbaudi, 
izmeklējot un, ja vajadzīgs, reģistrējot
sūdzības un pastāvīgi informējot par šo 
uzraudzību izplatītājus.

Ja pastāv vajadzība pārbaudīt rotaļlietas 
nekaitīgumu, lai aizsargātu patērētāju 
veselību un drošību, ražotāji veic tirgoto 
rotaļlietu paraugu pārbaudi, izmeklē un, ja 
vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgas 
rotaļlietas un atsauktas rotaļlietas un 
pastāvīgi informē izplatītājus par visiem 
šādas uzraudzības gadījumiem.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji uz rotaļlietas norāda savu
nosaukumu un adresi, kur ar tiem var 
sazināties, vai, ja rotaļlietas izmērs vai 
veids to neatļauj, tie to norāda uz 
iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots 
rotaļlietai.

6. Ražotāji uz rotaļlietas norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto tirdzniecības 
nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un 
adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas 
nav iespējams, tie to norāda uz 
iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots 
rotaļlietai. Norādītā adrese ir viens 
kontaktpunkts, kuru izmantojot var 
sazināties ar ražotāju.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ražotāji nodrošina, ka rotaļlietai ir 
pievienotas patērētājiem un citiem 
tiešajiem lietotājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija 
valodā, kuras lietojumu nosaka attiecīgā 
dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši 
tirgū, neatbilst piemērojamajiem Kopienas 
tiesību aktiem, veic nepieciešamos 
koriģējošos pasākumus, lai panāktu 
rotaļlietas atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, 
lai izņemtu to no tirgus un atsauktu no 
gala lietotājiem. Viņi nekavējoties par to 
informē valsts iestādes tajās dalībvalstīs, 
kurās viņi rotaļlietu darījuši pieejamu, 
norādot sīku informāciju jo īpaši par 
neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem 
pasākumiem.

7. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši 
tirgū, neatbilst piemērojamajiem Kopienas 
saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties 
veic nepieciešamos koriģējošos 
pasākumus, lai panāktu rotaļlietas 
atbilstību un, ja vajadzīgs, lai rotaļlietu 
izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja 
rotaļlieta rada apdraudējumu, ražotāji 
nekavējoties par to informē kompetentās 
valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi 
rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju, jo īpaši par neatbilstību un 
visiem veiktajiem koriģējošajiem 
pasākumiem.

Or. en
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Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Pēc kompetento valsts iestāžu
pieprasījuma ražotāji sniedz visu 
nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas 
atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma 
sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai 
izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, 
kuras viņi laiduši tirgū. 

8. Pēc kompetentās valsts iestādes
pamatota pieprasījuma ražotāji šai iestādei 
viegli saprotamā valodā sniedz visu 
nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas 
atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, lai nepieļautu risku, ko var 
radīt rotaļlietas, kuras viņi laiduši tirgū. 

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotāji ar rakstisku pilnvaru var iecelt 
jebkuru fizisku vai juridisku personu 
(„pilnvaroto pārstāvi”), kas Kopienā veic 
uzņēmējdarbību, lai tā viņu vārdā veiktu 
konkrētus uzdevumus saistībā ar šajā 
direktīvā noteiktajiem ražotāju 
pienākumiem.

1. Ražotājs ar rakstisku mandātu var iecelt 
pilnvaroto pārstāvi.

Or. en
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Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās nedrīkst 
ietilpt 3. panta 1. punktā noteiktie 
pienākumi un tehniskās dokumentācijas 
izstrāde.

2. Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 
3. panta 1. punktā noteiktie pienākumi un 
tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ražotājs ir iecēlis pilnvaroto pārstāvi, 
šis pārstāvis veic vismaz šādus 
pienākumus:

3. Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, 
kas noteikti no ražotajā saņemtajā 
pilnvarā. Ar pilnvaru jāatļauj 
pilnvarotajam pārstāvim veikt vismaz šādi 
pienākumi:

(a) 10 gadus glabā EK atbilstības 
deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, lai 
tā būtu pieejama valsts uzraudzības 
iestādēm;

(a) 10 gadus glabā EK atbilstības 
deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, lai 
tā būtu pieejama valsts uzraudzības 
iestādēm;

(b) pēc kompetento valsts iestāžu
pieprasījuma sniedz tām visu nepieciešamo 
informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu 
rotaļlietas atbilstību;

(b) pēc kompetentās valsts iestādes
pamatota pieprasījuma, sniedz šai iestādei 
visu nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas 
atbilstību;

(c) pēc kompetento iestāžu pieprasījuma 
sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai 
izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, 
uz kuriem attiecas viņa pilnvaras.

(c) pēc kompetento valsts iestāžu 
pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos 
pasākumos, lai nepieļautu risku, ko var 
radīt rotaļlietas, uz kurām attiecas viņa 
pilnvaras.
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Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Laižot rotaļlietu tirgū, ievedēji 
pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās 
prasības.

1. Ievedēji laiž Kopienas tirgū tikai 
attiecīgajām prasībām atbilstošas 
rotaļlietas.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms rotaļlietas laišanas tirgū ievedēji 
pārliecinās, vai ražotājs ir veicis pienācīgo 
atbilstības novērtēšanas procedūru. 

2. Pirms rotaļlietas laišanas tirgū ievedēji 
nodrošina, ka ražotājs ir veicis pienācīgo 
atbilstības novērtēšanas procedūru. 

Viņi pārliecinās, vai ražotājs ir izstrādājis 
tehnisko dokumentāciju, vai rotaļlietai ir 
paredzētais(-ie) atbilstības marķējums(-i), 
vai tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti 
un vai ražotājs ir ievērojis 3. panta 5. un 
6. punktā noteiktās prasības.

Viņi nodrošina, ka ražotājs ir izstrādājis 
tehnisko dokumentāciju, un rotaļlietai ir 
paredzētais atbilstības marķējums vai 
marķējumi, un tai ir pievienoti vajadzīgie 
dokumenti un ražotājs ir ievērojis 3. panta 
5. un 6. punktā noteiktās prasības.

Ja ievedējs konstatē, ka rotaļlieta neatbilst 
9. pantā un II pielikumā noteiktajām 
drošuma pamatprasībām, viņš var to laist
tirgū tikai tad, kad ir panākta tās atbilstība 
minētajām piemērojamajām prasībām.

Ja ievedējs uzskata vai viņam ir iemesls 
uzskatīt, ka rotaļlieta neatbilst 9. pantā un 
II pielikumā noteiktajām drošuma 
pamatprasībām, viņš rotaļlietu laiž tirgū 
tikai tad, kad ir panākta tās atbilstība. 
Turklāt, ja rotaļlieta ir bīstama, ievedējs 
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par to paziņo ražotājam un tirgus 
uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ievedēji uz rotaļlietas norāda savu 
nosaukumu un adresi, kur ar tiem var 
sazināties, vai, ja rotaļlietas izmērs vai 
veids to neatļauj, tie to norāda uz 
iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots 
rotaļlietai.

3. Ievedēji uz rotaļlietas norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto tirdzniecības 
nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un 
adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas 
nav iespējams, tie to norāda uz 
iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots 
rotaļlietai.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ievedēji nodrošina, ka rotaļlietai ir 
pievienotas patērētājiem un citiem 
tiešajiem lietotājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija 
valodā, kuras lietojumu nosaka attiecīgā 
dalībvalsts.

Or. en
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Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja pastāv vajadzība pārbaudīt 
rotaļlietas nekaitīgumu, lai aizsargātu 
patērētāju veselību un drošību, ievedēji 
veic tirgoto rotaļlietu paraugu pārbaudi, 
izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, 
neatbilstīgas rotaļlietas un atsauktas 
rotaļlietas un pastāvīgi informē 
izplatītājus par šādu uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ievedēji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav saskaņā ar piemērojamajiem
Kopienas tiesību aktiem, veic 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai 
panāktu rotaļlietas atbilstību vai arī, ja 
vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus un
atsauktu no gala lietotājiem. Viņi
nekavējoties par to informē valsts iestādes 
tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu 
darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju 
jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

5. Ievedēji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši 
tirgū, neatbilst Kopienā piemērojamajiem 
saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties 
veic koriģējošos pasākumus, kas 
nepieciešami, lai panāktu rotaļlietas 
atbilstību un, ja vajadzīgs, lai rotaļlietu 
izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja 
rotaļlieta rada apdraudējumu, ievedēji 
nekavējoties par to informē kompetentās 
valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi 
rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju, jo īpaši par neatbilstību un 
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visiem veiktajiem koriģējošajiem 
pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pēc kompetento valsts iestāžu
pieprasījuma ievedēji sniedz visu 
nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas 
atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma 
sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai 
izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, 
kuras viņi laiduši tirgū.

7. Pēc kompetentās valsts iestādes
pamatota pieprasījuma ievedēji šai iestādei 
viegli saprotamā valodā sniedz visu 
nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas 
atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, lai nepieļautu risku, ko var 
radīt rotaļlietas, kuras viņi laiduši tirgū.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms rotaļlieta tiek darīta pieejama 
tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai rotaļlietai ir 
paredzētais(-ie) atbilstības marķējums(-i), 
vai tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti 
un vai ražotājs un ievedējs ir ievērojis 
attiecīgi 3. panta 5. un 6. punktā un 

2. Pirms rotaļlieta tiek darīta pieejama 
tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka rotaļlietai ir 
paredzētais atbilstības marķējums vai 
marķējumi, un tai ir pievienoti vajadzīgie 
dokumenti, instrukcijas un drošuma 
informācija tās dalībvalsts patērētājiem 
un citiem tiešajiem lietotājiem viegli 
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5. panta 3. punktā noteiktās prasības. saprotamā valodā, kurā ražojums darīts 
pieejams tirgū, un ka ražotājs un ievedējs 
ir ievērojis attiecīgi 3. panta 5. un 6. punktā 
un 5. panta 3. punktā noteiktās prasības.

Ja izplatītājs konstatē, ka rotaļlieta 
neatbilst 9. pantā un II pielikumā 
noteiktajām drošuma pamatprasībām, viņš 
var to darīt pieejamu tirgū tikai tad, kad ir 
panākta tās atbilstība minētajām prasībām. 
Izplatītājs par to informē ražotāju vai 
ievedēju.

Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls 
uzskatīt, ka rotaļlieta neatbilst 9. pantā un 
II pielikumā noteiktajām drošuma 
pamatprasībām, viņš rotaļlietu dara 
pieejamu tirgū tikai tad, kad ir panākta tās 
atbilstība. Turklāt, ja rotaļlieta ir bīstama,
izplatītājs par to informē ražotāju vai 
ievedēju, kā arī tirgus uzraudzības 
iestādes.

Or. nl

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši 
tirgū, neatbilst piemērojamajiem Kopienas
tiesību aktiem, veic nepieciešamos
koriģējošos pasākumus, lai panāktu 
rotaļlietas atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, 
lai izņemtu to no tirgus un atsauktu no 
gala lietotājiem. Viņi nekavējoties par to 
informē valsts iestādes tajās dalībvalstīs, 
kurās viņi rotaļlietu darījuši pieejamu, 
norādot sīku informāciju jo īpaši par 
neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem 
pasākumiem.

4. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši 
tirgū, neatbilst Kopienā piemērojamajiem 
saskaņošanas tiesību aktiem, nodrošina, 
ka tiek veikti koriģējošie pasākumi, kas 
nepieciešami, lai panāktu rotaļlietas 
atbilstību un, ja vajadzīgs, lai rotaļlietu 
izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja 
rotaļlieta rada apdraudējumu, izplatītāji 
nekavējoties par to informē kompetentās 
valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi 
rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju, jo īpaši par neatbilstību un 
visiem veiktajiem koriģējošajiem 
pasākumiem.

Or. en



PR\727440LV.doc 19/65 PE407.804v01-00

LV

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc kompetento valsts iestāžu
pieprasījuma izplatītāji sniedz visu 
nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas 
atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma 
sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai 
izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, 
kuras viņi darījuši pieejamas tirgū.

5. Pēc kompetentās valsts iestādes
pamatota pieprasījuma, izplatītāji sniedz 
šai iestādei visu nepieciešamo informāciju 
un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas 
atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, lai nepieļautu risku, ko var 
radīt rotaļlietas, kuras viņi darījuši 
pieejamas tirgū.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievedējam vai izplatītājam, kas laiž 
rotaļlietu tirgū ar savu vārdu vai preču 
zīmi, ir tādi paši pienākumi kā ražotājam 
saskaņā ar 3. pantu.

Šajā direktīvā ievedējs vai izplatītājs 
uzskatāms par ražotāju, un viņam ir tādi 
paši pienākumi kā ražotājam saskaņā ar 
3. pantu, ja viņš rotaļlietu laiž tirgū ar 
savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina 
tirgū jau laisto rotaļlietu tā, ka izmaiņas 
var ietekmēt atbilstību piemērojamajām 
prasībām.

Ievedējam vai izplatītājam, kas maina 
rotaļlietu tā, ka tas var ietekmēt atbilstību 
9. pantā un II pielikumā noteiktajām 
drošuma pamatprasībām, attiecībā uz šīm 
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pārmaiņām ir tādi paši pienākumi kā 
ražotājam saskaņā ar 3. pantu.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmējiem jāspēj identificēt Uzņēmēji tirgus uzraudzības iestādēm pēc 
to pieprasījuma ne vairāk kā par 10 gadu 
laika posmu sniedz informāciju par:

(a) jebkuru uzņēmēju, kas tiem piegādājis 
rotaļlietu;

(a) jebkuru uzņēmēju, kas tiem piegādājis 
rotaļlietu;

(b) jebkuru uzņēmēju, kuram tie piegādā 
rotaļlietu.

(b) jebkuru uzņēmēju, kuram tie piegādā 
rotaļlietu.

Tiem ir ieviestas atbilstīgas sistēmas un 
procedūras, kas ļauj 10 gadus šo 
informāciju darīt pieejamu tirgus 
uzraudzības iestādēm pēc to pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka 
saskaņotais standarts pilnībā neatbilst 

1. Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka 
saskaņotais standarts pilnībā neatbilst 
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prasībām, kuras tas aptver un kuras 
noteiktas 9. pantā un II pielikumā, 
Komisija vai attiecīgā dalībvalsts šo 
jautājumu līdz ar attiecīgo pamatojumu 
izvirza izskatīšanai komitejā, kas izveidota 
ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu, turpmāk 
― „komiteja”. Komiteja savu atzinumu 
sniedz nekavējoties.

prasībām, kuras tas aptver un kuras 
noteiktas 9. pantā un II pielikumā, 
Komisija vai attiecīgā dalībvalsts šo 
jautājumu līdz ar attiecīgo pamatojumu 
izvirza izskatīšanai komitejā, kas izveidota 
ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu. Komiteja 
pēc apspriešanās ar attiecīgajām Eiropas 
standartizācijas iestādēm savu atzinumu 
sniedz nekavējoties.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EK atbilstības deklarācijā ir vismaz tie 
elementi, kas minēti III pielikumā, un to 
pastāvīgi atjaunina. EK atbilstības 
deklarācijas struktūras paraugs ir noteikts 
III pielikumā.

2. EK atbilstības deklarācijas struktūras 
paraugs ir noteikts III pielikumā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Lēmumā 
Nr. [..]/2008 par produktu tirdzniecības 
vienotu sistēmu1, tajā ir minētā lēmuma 
II pielikuma attiecīgajos moduļos
norādītie elementi, un to pastāvīgi 
atjaunina. EK atbilstības deklarāciju 
tulko tajā valodā vai valodās, ko nosaka 
dalībvalsts, kuras tirgū ražojums ir laists 
vai padarīts pieejams.
___________
1 OV L ..

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.
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Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārēji principi attiecībā uz CE
marķējumu

CE marķējums

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. CE marķējumu var uzlikt tikai ražotājs 
vai tā pilnvarotais pārstāvis.

2. Uz CE marķējumu attiecina vispārējos 
principus, kas izklāstīti Regulas (EK) 
Nr. [..] 30. pantā. .

Piestiprinot CE marķējumu vai liekot to 
piestiprināt, ražotājs uzņemas atbildību 
par rotaļlietas atbilstību šajā direktīvā 
noteiktajām prasībām. 

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. CE marķējums ir vienīgais marķējums, svītrots
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kas apliecina rotaļlietas atbilstību 
piemērojamajām prasībām. 

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis atturas savos valsts tiesību 
aktos ieviest vai izņem no tiem jebkādu 
atsauci uz citu atbilstības marķējumu, kas 
nav CE marķējums, saistībā ar atbilstību 
šīs direktīvas noteikumiem. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Aizliegts rotaļlietai uzlikt marķējumus, 
zīmes un uzrakstus, kas varētu maldināt 
trešās personas attiecībā uz CE 
marķējuma jēgu un/vai izskatu. 
Rotaļlietai var uzlikt jebkādu citu 
marķējumu, ja tādējādi netiek pasliktināta 
CE marķējuma redzamība, salasāmība un 
jēga.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CE marķējuma uzlikšanas noteikumi un 
nosacījumi

CE marķējuma uzlikšanas noteikumi un 
nosacījumi rotaļlietām

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. CE marķējums sastāv no 
iniciāļiem „CE” šādā formā:

svītrots

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.
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Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. CE marķējumu samazinot vai 
palielinot, jāsaglabā 1. punktā iezīmētās 
proporcijas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja konkrētos tiesību aktos nav noteikts 
īpašs izmērs, CE marķējumam jābūt 
vismaz 5 mm augstam.

svītrots

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā 
minēto novērtēšanu un uzraudzību veic 

2. Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā 
minēto novērtēšanu un uzraudzību veic 
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valsts akreditācijas iestādes Regulas (EK) 
Nr. [..] nozīmē un saskaņā ar to.

valsts akreditācijas iestāde Regulas (EK) 
Nr. [..] nozīmē un saskaņā ar to.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pilnvarojošā iestāde deleģē, nodod ar 
apakšlīgumu vai kā citādi uztic veikt 
1. punktā minēto novērtēšanu, 
pilnvarošanu vai uzraudzīšanu kādai 
iestādei, kura nav valsts iestāde, šai 
iestādei, kurai minētie pienākumi deleģēti, 
nodoti ar apakšlīgumu vai kā citādi 
uzticēti, jābūt juridiskai personai un jābūt 
spējīgai uzņemties saistības, kas izriet no 
tās darbībām.

3. Ja pilnvarojošā iestāde deleģē vai kā 
citādi uztic veikt 1. punktā minēto 
novērtēšanu, pilnvarošanu vai 
uzraudzīšanu kādai iestādei, kura nav 
valsts iestāde, šai iestādei jābūt juridiskai 
personai un pēc analoģijas jāatbilst 
23. panta 1. līdz 6. punktā noteiktajām 
prasībām. Turklāt šādai iestādei jābūt 
spējīgai uzņemties saistības, kas izriet no 
tās darbībām.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pilnvarojošā iestāde uzņemas pilnu 
atbildību par 3. punktā minētās iestādes 
darbību.

Or. en
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Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvarojošā iestāde atbilst 2.–7. punktā 
izklāstītajām prasībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pilnvarojošā iestāde nepiedāvā un neveic 
nekādas darbības, ko veic atbilstības 
novērtēšanas iestādes, kā arī nesniedz 
konsultācijas.

5. Pilnvarojošā iestāde nepiedāvā un neveic 
nekādas darbības, ko veic atbilstības 
novērtēšanas iestādes, kā arī nesniedz 
konsultāciju pakalpojumus par atlīdzību 
vai konkurences nolūkā. 

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.
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Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pilnvarojošā iestāde veic atbilstīgus 
pasākumus, lai nodrošinātu iegūtās 
informācijas konfidencialitāti.

6. Pilnvarojošā iestāde nodrošina iegūtās 
informācijas konfidencialitāti.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis informē Komisiju un pārējās 
dalībvalstis par atbilstības novērtēšanas 
iestāžu novērtēšanas un pilnvarošanas 
procedūrām un pilnvaroto iestāžu 
uzraudzības procedūrām savās valstīs, kā 
arī par jebkurām šīs informācijas
pārmaiņām. 

Dalībvalstis informē Komisiju par 
atbilstības novērtēšanas iestāžu 
novērtēšanas un pilnvarošanas procedūrām 
un pilnvaroto iestāžu uzraudzības 
procedūrām, kā arī par jebkurām izmaiņām 
minētajā informācijā. 

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.
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Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbilstības novērtēšanas iestāde ir trešā 
persona, kas ir neatkarīga no organizācijas 
vai ražojuma, kuru tā vērtē.

3. Atbilstības novērtēšanas iestāde ir trešā 
persona, kas ir neatkarīga no organizācijas 
vai ražojuma, kuru tā vērtē. 

Iestāde, kas pieder uzņēmumu 
organizācijai vai profesionālajai 
federācijai, kura pārstāv uzņēmumus, kas 
iesaistīti novērtējamo rotaļlietu izstrādē, 
ražošanā, piegādē, uzstādīšanā, lietošanā 
vai apkalpošanā, var tikt uzskatīta par 
šādu iestādi, ja ir pierādīta tās neatkarība 
un interešu konflikta neesamība.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbilstības novērtēšanas iestāde, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem, nav ne vērtējamo ražojumu
izstrādātāji, ražotāji, piegādātāji, 
uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai 
apkalpotāji, ne arī to pilnvaroti pārstāvji. 
Viņi nav arī tieši saistīti ar šo ražojumu
izstrādi, ražošanu vai konstruēšanu, 
tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai 
apkalpošanu, kā arī nepārstāv šajās 
darbībās iesaistītās personas.

4. Atbilstības novērtēšanas iestāde, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem, nav ne vērtējamo rotaļlietu
izstrādātāji, ražotāji, piegādātāji, 
uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai 
apkalpotāji, ne arī to pilnvaroti pārstāvji. 
Tas neliedz izmantot novērtētās 
rotaļlietas, kas ir vajadzīgas atbilstības 
novērtēšanas iestādes darbībai, vai 
izmantot šādus ražojumus personiskiem 
mērķiem. 
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Atbilstības novērtēšanas iestāde, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem, nav tieši saistīti ar šo 
rotaļlietu izstrādi, ražošanu vai 
konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, 
lietošanu vai apkalpošanu un nepārstāv 
šajās darbībās iesaistītās personas. Viņi 
neiesaistās darbībās, kas varētu būt 
konfliktā ar viņu sprieduma neatkarību 
un integritāti saistībā ar atbilstības 
novērtēšanu, ko viņi ir pilnvaroti veikt. Tas 
jo īpaši attiecas uz konsultāciju 
pakalpojumiem.

Viņi nesniedz konsultācijas saistībā ar 
atbilstības novērtēšanu, ko viņi ir pilnvaroti 
veikt, un saistībā ar ražojumiem, kurus 
paredzēts laist Kopienas tirgū. Tas 
neizslēdz iespēju, ka ražotājs un 
atbilstības novērtēšanas iestāde var 
apmainīties ar tehnisko informāciju un 
informāciju par novērtējamo ražojumu 
izmantošanu, kas nepieciešama atbilstības 
novērtēšanas iestādes darbībai.
Atbilstības novērtēšanas iestāde nodrošina, 
ka tās filiāļu vai apakšlīgumu slēdzēju 
darbības neietekmē atbilstības novērtēšanas 
darbību konfidencialitāti, objektivitāti un 
taisnīgumu.

Atbilstības novērtēšanas iestāde nodrošina, 
ka tās filiāļu vai apakšlīgumu slēdzēju 
darbības neietekmē atbilstības novērtēšanas 
darbību konfidencialitāti, objektivitāti vai
neitralitāti.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Atbilstības novērtēšanas iestāde ir 
spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas 

6. Atbilstības novērtēšanas iestāde ir 
spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas 



PR\727440LV.doc 31/65 PE407.804v01-00

LV

uzdevumus, kuri tai noteikti 19. pantā un 
kurus tā ir pilnvarota veikt, neatkarīgi no 
tā, vai šos uzdevumus veic pati atbilstības 
novērtēšanas iestāde, vai tie tiek veikti tās 
vārdā un uz tās atbildību.

uzdevumus, kuri tai noteikti 19. pantā un 
attiecībā uz kuriem tā pilnvarota, 
neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic 
pati atbilstības novērtēšanas iestāde, vai tie 
tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību.

Atbilstības novērtēšanas iestādei vienmēr 
un visām atbilstības novērtēšanas 
procedūrām un ražojumu veidiem un
kategorijām, attiecībā uz ko tā ir 
pilnvarota, ir nepieciešamie darbinieki ar 
tehniskām zināšanām un pietiekamu un 
atbilstīgu pieredzi, lai veiktu atbilstības 
novērtēšanas uzdevumus. Tai ir 
nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu 
tehniskos un administratīvos uzdevumus 
saistībā ar atbilstības novērtēšanas 
darbībām, un ir piekļuve visam 
nepieciešamajam aprīkojumam un 
iekārtām.

Atbilstības novērtēšanas iestādei vienmēr 
un visām atbilstības novērtēšanas 
procedūrām un ražojuma veidam un
kategorijai, attiecībā uz ko tā ir pilnvarota, 
ir:

(a) nepieciešamie darbinieki ar tehniskām 
zināšanām un pietiekamu un atbilstīgu 
pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanas 
uzdevumus;
(b) to procedūru apraksts, saskaņā ar 
kurām veic atbilstības novērtēšanu, 
nodrošinot pārredzamību un to, ka šīs 
procedūras ir iespējams atkārtot. 
Atbilstības novērtēšanas iestādei ir 
izstrādāta piemērota politika un 
procedūras, ar ko darbība, ko tā veic kā 
pilnvarotā iestāde, ir nodalīta no pārējās 
darbības;
(c) procedūras, ar kurām paredz, ka 
darbībā pienācīgi tiek ņemts vērā 
uzņēmuma lielums, nozare, kurā tas 
darbojas, tā struktūra, attiecīgā ražojuma 
tehnoloģijas sarežģītības pakāpe un 
ražošanas procesa masveidība.
Tai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi 
veiktu tehniskos un administratīvos 
uzdevumus saistībā ar atbilstības 
novērtēšanas darbībām, un ir piekļuve 
visam nepieciešamajam aprīkojumam un 
iekārtām.
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Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbilstīgas zināšanas un izpratne par 
pamatprasībām, piemērojamajiem 
saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem 
noteikumiem Kopienas tiesību aktos un 
attiecīgajās īstenošanas regulās;

(c) atbilstīgas zināšanas un izpratne par 
pamatprasībām, piemērojamajiem 
saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem 
noteikumiem Kopienas saskaņošanas 
tiesību aktos un īstenošanas regulās;

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Atbilstības novērtēšanas iestāde 
nodrošina, lai darbinieki, kas veic 
novērtēšanu, būtu informēti par 
attiecīgajām standartizācijas darbībām un 
saskaņā ar 36. pantu izveidotās pilnvaroto 
iestāžu koordinācijas grupas darbībām, vai 
pati piedalās šo darbību veikšanā un 
piemēro kā pamatnostādnes šīs darba 
grupas administratīvos lēmumus un 
sagatavotos dokumentus.

11. Atbilstības novērtēšanas iestāde 
nodrošina, lai darbinieki, kas veic 
novērtēšanu, būtu informēti par 
attiecīgajām standartizācijas darbībām un 
saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas 
saskaņošanas tiesību aktiem izveidotās 
pilnvaroto iestāžu koordinācijas grupas 
darbībām, vai pati piedalās šo darbību 
veikšanā un piemēro kā pamatnostādnes šīs 
darba grupas administratīvos lēmumus un 
sagatavotos dokumentus. 

Or. en
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Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja atbilstības novērtēšanas iestāde var 
pierādīt tās atbilstību kritērijiem, kas 
noteikti saskaņotajos standartos, uz kuriem 
atsauces publicētas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par 
atbilstīgu 25. panta prasībām.

Ja atbilstības novērtēšanas iestāde pierāda
tās atbilstību kritērijiem, kas noteikti 
attiecīgajos saskaņotajos standartos vai to 
daļās, uz kuriem atsauces publicētas 
„Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”, 
to uzskata par atbilstīgu 25. panta 
prasībām, ja vien piemērojamie saskaņotie 
standarti attiecas uz šīm prasībām.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Oficiāls iebildums pret saskaņotajiem 

standartiem
Ja dalībvalstij vai Komisijai ir oficiāls 
iebildums pret 26. pantā minētajiem 
saskaņotajiem standartiem, piemēro 
13. panta noteikumus.

Or. en
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Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja atbilstības novērtēšanas iestāde slēdz 
apakšlīgumus par konkrētu uzdevumu 
veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu 
vai izmanto filiāli, tā pārliecinās, ka 
apakšlīguma slēdzējs vai filiāle atbilst 
25. panta prasībām.

1. Ja pilnvarotā iestāde slēdz apakšlīgumus 
par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā 
ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto 
filiāli, tā pārliecinās, ka apakšlīguma 
slēdzējs vai filiāle atbilst 25. panta 
prasībām, un informē pilnvarojošo iestādi.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstības novērtēšanas iestāde 
uzņemas pilnu atbildību par apakšlīgumu 
slēdzēju vai filiāļu darbību neatkarīgi no tā, 
kur tās veic uzņēmējdarbību. 

2. Pilnvarotā iestāde uzņemas pilnu 
atbildību par apakšlīgumu slēdzēju vai 
filiāļu darbību neatkarīgi no tā, kur tās veic 
uzņēmējdarbību. 

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.
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Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai varētu uzrādīt valsts iestādēm, 
atbilstības novērtēšanas iestāde saglabā 
atbilstīgos dokumentus par apakšlīguma 
slēdzēja vai filiāles kvalifikāciju 
novērtējumu un to veikto darbu atbilstīgi 
19. pantam.

4. Lai varētu uzrādīt pilnvarojošai iestādei, 
pilnvarotā iestāde saglabā atbilstīgos 
dokumentus par apakšlīguma slēdzēja vai 
filiāles kvalifikāciju novērtējumu un to 
veikto darbu atbilstīgi 19. pantam.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja pilnvarošana ir veikta, neizmantojot 
28. panta 2. punktā minēto akreditācijas 
sertifikātu, pilnvarojošā iestāde iesniedz 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm visus
dokumentāros pierādījumus, lai varētu 
pārbaudīt atbilstības novērtēšanas iestādes 
kompetenci.

4. Ja pilnvarošana ir veikta, neizmantojot 
26. panta 2. punktā minēto akreditācijas 
sertifikātu, pilnvarojošā iestāde iesniedz 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm 
dokumentāros pierādījumus, kuri 
apstiprina atbilstības novērtēšanas iestādes 
kompetenci un veiktos pasākumus, 
tādējādi nodrošinot, ka iestāde tiek 
regulāri uzraudzīta un ka tā joprojām 
atbilst 25. pantā noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.
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Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecīgā iestāde var veikt pilnvarotās 
iestādes darbības tikai tad, ja Komisija vai 
pārējās dalībvalstis divu mēnešu laikā pēc 
pilnvarošanas nav izteikušas iebildumus.

5. Attiecīgā iestāde var veikt pilnvarotās 
iestādes darbības tikai tad, ja Komisija vai 
pārējās dalībvalstis nav izteikušas 
iebildumus divu nedēļu laikā pēc 
pilnvarošanas, ja tiek izmantots 
akreditācijas sertifikāts, un divu mēnešu 
laikā pēc pilnvarošanas, ja akreditācijas 
procedūra netiek izmantota.

Tikai šādu iestādi uzskata par pilnvarotu 
iestādi šīs direktīvas vajadzībām.

Tikai šādu iestādi uzskata par pilnvarotu 
iestādi šīs direktīvas vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pilnvarojošā iestāde ir noskaidrojusi 
vai ir tikusi informēta, ka pilnvarotā iestāde 
vairs neatbilst 25. pantā noteiktajām
prasībām vai ka tā nepilda savus 
pienākumus, pilnvarojošā iestāde attiecīgi 
ierobežo, aptur vai atsauc pilnvaru. Tā 
nekavējoties par to informē Komisiju un 
pārējās dalībvalstis.

1. Ja pilnvarojošā iestāde ir noskaidrojusi 
vai ir tikusi informēta, ka pilnvarotā iestāde 
vairs neatbilst 25. pantā paredzētajām
prasībām vai ka tā nepilda savus 
pienākumus, pilnvarojošā iestāde attiecīgi 
ierobežo, aptur vai atsauc pilnvaru, ņemot 
vērā to, kādā mērā attiecīgā iestāde nav 
spējusi nodrošināt atbilstību prasībām vai 
pildīt savus pienākumus. Tā nekavējoties 
attiecīgi informē Komisiju un pārējās 
dalībvalstis.

Or. en
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Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija nodrošina, ka visa 
izmeklēšanas gaitā saņemtā informācija ir 
konfidenciāla. 

3. Komisija nodrošina, ka visa 
aizsargājamā informācija, kas saņemta
izmeklēšanas gaitā, ir konfidenciāla. 

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, 
izvairoties no lieka apgrūtinājuma 
uzņēmējiem, īpaši ņemot vērā uzņēmumu
lielumu un attiecīgo rotaļlietu tehnoloģijas 
sarežģītības pakāpi.

2. Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, 
izvairoties no lieka apgrūtinājuma 
uzņēmējiem. Atbilstības novērtēšanas 
iestādes savā darbībā pienācīgi ņem vērā
uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas 
darbojas, tā struktūru, attiecīgā ražojuma 
tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un 
ražošanas procesa masveidību.
To darot, iestāde tomēr ievēro tādu 
stingrību un aizsardzības līmeni, kas ir 
vajadzīgs, lai rotaļlieta atbilstu šīs 
direktīvas noteikumiem.

Or. en
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Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. punkts– c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) informācijas pieprasījumiem, ko tās 
saņēmušas no tirgus uzraudzības iestādēm;

(c) informācijas pieprasījumiem saistībā ar 
atbilstības novērtēšanas darbībām, ko tās 
saņēmušas no tirgus uzraudzības iestādēm;

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai to pilnvarotās 
iestādes piedalītos šīs grupas darbā.

Dalībvalstis nodrošina, lai to pilnvarotās 
iestādes tieši vai ar ieceltu pārstāvju 
palīdzību piedalītos šīs grupas darbā.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.
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Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis organizē un veic tirgū laisto 
rotaļlietu uzraudzību saskaņā ar 
Direktīvas 2001/95/EK 6., 8. un 9. pantu. 
Papildus minētajiem noteikumiem piemēro 
šīs direktīvas 38., 39. un 40. pantu.

Dalībvalstis organizē un veic tirgū laisto 
rotaļlietu uzraudzību saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. [..] 15. līdz 29. pantu. Papildus 
minētajiem noteikumiem piemēro šīs 
direktīvas 39. pantu.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots
Tirgus uzraudzības iestāžu pilnvaras
1. Tirgus uzraudzības iestādes var 
pieprasīt attiecīgajiem uzņēmējiem 
jebkādu informāciju, ko tās uzskata par 
vajadzīgu, lai veiktu efektīvu tirgus 
uzraudzību, tostarp 20. pantā minēto 
tehnisko dokumentāciju.
2. Tirgus uzraudzības iestādes var aicināt
pilnvaroto iestādi sniegt informāciju par 
jebkuru EK tipa pārbaudes sertifikātu, ko 
šī iestāde piešķīrusi, atteikusi vai 
anulējusi, tostarp sniegt testa ziņojumus 
un tehnisko dokumentāciju. 
3. Tirgus uzraudzības iestādes ir tiesīgas 
piekļūt attiecīgo uzņēmēju telpām, ja tas ir 
nepieciešams, lai veiktu rotaļlietu 
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uzraudzību saskaņā ar 37. pantu.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
39. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Tirgus uzraudzības iestādes var 
aicināt pilnvaroto iestādi sniegt 
informāciju par jebkuru EK tipa 
pārbaudes sertifikātu, ko šī iestāde 
piešķīrusi, atteikusi vai anulējusi, tostarp 
sniegt testa ziņojumus un tehnisko 
dokumentāciju.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40. pants svītrots
Sadarbība, uzraugot tirgu

1. Dalībvalstis nodrošina efektīvu savu un 
pārējo dalībvalstu tirgus uzraudzības 
iestāžu un savu iestāžu un Komisijas, un 
tās attiecīgo Kopienas aģentūru sadarbību 
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un informācijas apmaiņu visos 
jautājumos, kas attiecas uz rotaļlietām, 
kuras rada risku.
2. Šā panta 1. punkta vajadzībām vienas 
dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes pēc
pieprasījuma sniedz palīdzību citu 
dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm, 
nodrošinot informāciju vai 
dokumentāciju, veicot attiecīgu 
izmeklēšanu vai citus attiecīgus 
pasākumus, vai piedaloties citās 
dalībvalstīs sāktā izmeklēšanā.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Direktīvas 2001/95/EK 12. pantam vai ja 
tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
rotaļlieta, uz kuru attiecas šī direktīva, 
apdraud cilvēku veselību vai drošību, tās 
kopā ar attiecīgajiem uzņēmējiem veic 
attiecīgās rotaļlietas novērtējumu, aptverot 
visas šajā direktīvā noteiktās prasības.

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. [..] 20. pantam vai ja 
tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
rotaļlieta, uz kuru attiecas šī direktīva, 
apdraud cilvēku veselību vai drošību, vai 
citus sabiedrības interešu aizsardzības 
jautājumus, uz ko attiecas šī direktīva, tās 
veic attiecīgās rotaļlietas novērtējumu, 
aptverot visas šajā direktīvā noteiktās 
prasības. Attiecīgie uzņēmēji pēc 
vajadzības sadarbojas ar tirgus 
uzraudzības iestādēm.

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības 
iestādes konstatē, ka rotaļlieta neatbilst šajā 
direktīvā noteiktajām prasībām, tās 
pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs veic visus 
vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai 

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības 
iestādes konstatē, ka rotaļlieta neatbilst šajā 
direktīvā noteiktajām prasībām, tās 
nekavējoties pieprasa, attiecīgais uzņēmējs 
veic visus vajadzīgos koriģējošos 
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panāktu rotaļlietas atbilstību minētajām 
prasībām vai lai proporcionāli riskam to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus šo iestāžu 
noteiktā pienācīgā termiņā.

pasākumus, lai panāktu rotaļlietas 
atbilstību minētajām prasībām vai lai 
proporcionāli riskam to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus šo iestāžu noteiktā 
pienācīgā termiņā.

Tirgus uzraudzības iestādes informē 
attiecīgo pilnvaroto iestādi.
Uz 1. punkta otrajā daļā minētajiem 
pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. [..] 
21. pants.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti 
koriģējošie pasākumi saistībā ar visām 
attiecīgajām rotaļlietām, kuras tas darījis 
pieejamas Kopienas tirgū.

3. Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti visi 
piemērotie koriģējošie pasākumi saistībā ar 
visām attiecīgajām rotaļlietām, kurus viņš
darījis pieejamas Kopienas tirgū.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.
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Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 5. punkts– ievadfrāze

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 4. punktā minētajā informācijā 
sniedz visas pieejamās ziņas, īpaši datus 
neatbilstīgās rotaļlietas identificēšanai, 
datus par tās izcelsmi, konkrētā riska veidu 
un veikto valsts pasākumu veidu un 
ilgumu. Tirgus uzraudzības iestādes jo 
īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar 
vienu no šādiem iemesliem:

5. Šā panta 4. punktā minētajā informācijā 
sniedz visas pieejamās ziņas, īpaši datus 
neatbilstīgās rotaļlietas identificēšanai, 
datus par tās izcelsmi, neatbilstības un ar 
to saistītā konkrētā riska veidu un veikto 
valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī 
attiecīgā uzņēmēja viedokli. Tirgus 
uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai 
neatbilstība ir saistīta ar vienu no šādiem 
iemesliem:

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
nekavējoties tiek veikti atbilstīgi 
ierobežojošie pasākumi saistībā ar 
attiecīgo rotaļlietu, piemēram, tās 
izņemšana no tirgus.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.
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Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par 
pamatotu un rotaļlietas neatbilstība ir 
saistāma ar nepilnībām saskaņotajos 
standartos, kā minēts 41. panta 5. punkta 
b) apakšpunktā, Komisija vai dalībvalsts
izvirza lietu izskatīšanai pastāvīgajā
komitejā, kas izveidota ar 
Direktīvas 98/34/EK 5. pantu.

3. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par 
pamatotu un rotaļlietas neatbilstība ir 
saistāma ar nepilnībām saskaņotajos 
standartos, kas minēti 41. panta 5. punkta 
b) apakšpunktā, Komisija informē 
attiecīgo(-ās) Eiropas standartizācijas 
iestādi(-es) un izvirza lietu izskatīšanai 
komitejā, kas izveidota ar Direktīvas 
98/34/EK 5. pantu. Komiteja apspriežas ar 
attiecīgo(-ajām) Eiropas standartizācijas 
iestādi(-ēm) un nekavējoties sniedz 
atzinumu.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
43. pants – ievadfrāze

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 41. panta 4. punktā minētais pasākums ir 
tāds pasākums, par kuru saskaņā ar 
Direktīvas 2001/95/EK 12. pantu jāpaziņo, 
izmantojot Kopienas ātrās ziņošanas 
sistēmu (RAPEX), par to nav atsevišķi 
jāziņo saskaņā ar šīs direktīvas 41. panta 4. 
punktu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi: 

Ja 41. panta 4. punktā minētais pasākums ir 
tāds pasākums, par kuru saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. [..] 22. pantu jāpaziņo, 
izmantojot Kopienas ātrās ziņošanas 
sistēmu (RAPEX), par to nav atsevišķi 
jāziņo saskaņā ar šīs direktīvas 41. panta 4. 
punktu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi: 

Or. en
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Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 1. punkts– da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) tehniskā dokumentācija nav 
pieejama vai ir nepilnīga.

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ražotāja (tā pilnvarotā pārstāvja) 
vārds/nosaukums un adrese:

2. Ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja
vārds/nosaukums un adrese:

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.
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Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Deklarācijas priekšmets (rotaļlietas 
identifikācija, kas nodrošina tās 
izsekojamību):

4. Deklarācijas priekšmets (rotaļlietas 
identifikācija, kas nodrošina tās 
izsekojamību. Vajadzības gadījumā var 
pievienot fotogrāfiju.):

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pilnvarotā iestāde … (nosaukums, 
numurs)… ir veikusi … (darbības 
apraksts)… un izsniegusi sertifikātu: …

7. Ja piemērojams, pilnvarotā iestāde .. 
(nosaukums, numurs) .. ir veikusi .. 
(darbības apraksts) .. un izsniegusi 
sertifikātu: …

Or. en

Pamatojums

 Preču paketes tehnisks pielāgojums.

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu bērnu aizsardzību pret 
nesen atklātiem riskiem, jāpieņem arī 

(16) Lai nodrošinātu bērnu aizsardzību pret 
nesen atklātiem riskiem, jāpieņem arī 
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jaunas drošuma pamatprasības. Īpaši ir 
nepieciešams pilnveidot un atjaunināt 
noteikumus par ķīmiskajām vielām 
rotaļlietās. Šajos noteikumos jāparedz, ka 
rotaļlietām jāatbilst vispārējiem tiesību 
aktiem ķīmisko vielu jomā, īpaši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Regulai (EK) Nr. 1907/2006, 
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 
1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes 
Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 
Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 
93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un 
Direktīvu 2000/21/EK. Tomēr šie 
noteikumi jāpielāgo konkrētajām bērnu 
vajadzībām; tā ir neaizsargāta patērētāju 
grupa. Tāpēc jāparedz jauni ierobežojumi 
vielām, kuras saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1967. gada 
27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu 
klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu ir 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas 
vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas 
(CMR vielas), un smaržvielām rotaļlietās, 
ņemot vērā īpašos riskus, ko šīs vielas var 
radīt cilvēku veselībai. Ņemot vērā 
zinātnes attīstību, jāatjaunina īpašās 
robežvērtības, kas atsevišķām vielām 
paredzētas Direktīvā 88/378/EEK.

jaunas drošuma pamatprasības. Īpaši ir 
nepieciešams pilnveidot un atjaunināt 
noteikumus par ķīmiskajām vielām 
rotaļlietās. Šajos noteikumos jāparedz, ka 
rotaļlietām jāatbilst vispārējiem tiesību 
aktiem ķīmisko vielu jomā, īpaši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Regulai (EK) Nr. 1907/2006, 
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 
1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes 
Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 
Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 
93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un 
Direktīvu 2000/21/EK. Tomēr šie 
noteikumi jāpielāgo konkrētajām bērnu 
vajadzībām; tā ir neaizsargāta patērētāju 
grupa. Tāpēc, pamatojoties uz riska 
analīzi, jāparedz jauni ierobežojumi 
vielām, kuras saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1967. gada 
27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu 
klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu ir 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas 
vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas 
(CMR vielas), un smaržvielām rotaļlietās, 
ņemot vērā īpašos riskus, ko šīs vielas var 
radīt cilvēku veselībai. Ņemot vērā 
zinātnes attīstību, jāatjaunina īpašās 
robežvērtības, kas atsevišķām vielām 
paredzētas Direktīvā 88/378/EEK.

Or. nl

Pamatojums

Šajā direktīvā ierobežojumi ir noteikti, pamatojoties uz iespējamo kaitīgo ietekmi, kas gūta 
saskarsmē ar bīstamiem ražojumiem. Šis pamatojums ir skaidri jānorāda apsvērumos.
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Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā ir 
jānosaka saskaņots divu gadu pārejas 
periods, lai rotaļlietu ražotāji un citi tirgus 
dalībnieki varētu pielāgoties jaunajām 
tehniskajām prasībām un lai Eiropas 
Savienībā nodrošinātu konsekventu šīs 
direktīvas īstenošanu.

Or. nl

Pamatojums

 Direktīvas projektā paredzēts, ka dalībvalstis neaizkavē tādu rotaļlietu laišanu tirgū, kas 
atbilst Direktīvai 88/378/EEK un kas tika laistas tirgū pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā vai 
vēlākais 2 gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. Lai izvairītos no pārpratumiem un 
nepareizas interpretācijas, šī kārtība ir skaidri jānorāda apsvērumos.

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „darīt pieejamu tirgū” ir piegādāt 
rotaļlietu izplatīšanai, patēriņam vai 
izmantošanai Kopienas tirgū tirdzniecības 
gaitā par samaksu vai bez maksas;

(1) „darīt pieejamu tirgū” ir piegādāt 
rotaļlietu izplatīšanai, patēriņam vai 
izmantošanai Kopienas tirgū tirdzniecības 
gaitā par samaksu vai bez maksas un 
nolūkā gūt peļņu vai ne;

Or. nl

Pamatojums

Ar šo direktīvu jāreglamentē arī bezpeļņas organizāciju veiktā rotaļlietu piegāde.
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Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) „darbības rotaļlieta” ir rotaļlieta, kas 
paredzēta, lai to izmantotu mājās, un
konstruēta tā, lai izturētu viena vai 
vairāku bērnu svaru, izņemot 
transportlīdzekļus, kuriem uzsēžas, un ir 
paredzēta bērnu rotaļām, bērniem 
rotaļājoties uz tās vai tajā, piemēram, 
šūpoles, slīdkalniņi, karuseļi, rāpšanās 
ierīces, batuti, baseiniņi un piepūšamas 
rotaļlietas, kas nav ūdens rotaļlietas; 

(11) „darbības rotaļlieta” ir rotaļlieta, kas 
paredzēta, lai to izmantotu mājās, izņemot 
transportlīdzekļus, kuriem uzsēžas, un ir 
paredzēta bērnu rotaļām, bērniem 
rotaļājoties uz tās vai tajā, piemēram, 
šūpoles, slīdkalniņi, karuseļi, rāpšanās 
ierīces, batuti, baseiniņi un piepūšamas 
rotaļlietas, kas nav ūdens rotaļlietas, 
neatkarīgi no tā, vai rotaļlietas 
konstrukcija var vai nevar izturēt viena 
vai vairāku bērnu svaru; 

Or. nl

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.a) „nepārprotami konstruēts vai 
paredzēts x vecuma grupas bērniem” ir 
jēdziens, kas ietver to, ka bērnam jābūt 
attiecīgajai vecuma grupai atbilstīgām 
iemaņām un prāta spējām.

Or. nl

Pamatojums

Jānodrošina, lai ražotājs uz etiķetes apzināti nenorādītu neatbilstīgu vecuma grupu nolūkā 
izvairīties no atsevišķu prasību un/vai saistību ievērošanas.
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Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts– 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz V pielikuma B daļā 
norādītajām rotaļlietām izmanto 
minētajā daļā noteiktos 
brīdinājumus.

Direktīvas V pielikuma B daļas 
1. punktā minētos brīdinājumus 
nepiemēro rotaļlietām, kas to 
pielietojuma, izmēru vai īpašību dēļ 
paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu 
vecumam.

Or. nl

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm bieži nākas konstatēt, ka uz to rotaļlietu etiķetes, kas paredzētas 
bērniem līdz 3 gadu vecumam, ir frāze „nav paredzēts bērniem līdz 3 gadu vecumam, jo [..]”. 
Atsevišķi ražotāji šo frāzi izmanto, lai izvairītos no saistībām vai nodrošinātos pret 
civiltiesisko atbildību. Tā kā V pielikumā šīs frāzes lietojums nav aizliegts, tirgus uzraudzības 
iestādēm būs vieglāk piemērot tiesību normas, ja šāda frāze ir iekļauta direktīvā. 

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts– 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izgatavotājs uzliek rotaļlietai, 
piestiprinātajai etiķetei vai iepakojumam, 
vai vajadzības gadījumā rotaļlietai 
pievienotajai lietošanas pamācībai 
brīdinājumus tā, lai tie būtu saskatāmi, 
skaidri salasāmi un precīzi. Mazām 
rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, 
ir uzlikti attiecīgi brīdinājumi.

2. Izgatavotājs uzliek rotaļlietai, 
piestiprinātajai etiķetei vai iepakojumam, 
vai vajadzības gadījumā rotaļlietai 
pievienotajai lietošanas pamācībai 
brīdinājumus patērētājiem saprotamā 
valodā tā, lai tie būtu saskatāmi, precīzi un
skaidri salasāmi. Mazām rotaļlietām, kuras 
pārdod bez iepakojuma, ir uzlikti attiecīgi 
brīdinājumi.

Or. nl
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Pamatojums

 Pat tad, ja dalībvalsts neparedz noteikumus par valodas lietojumu, pamatinformācijai ir 
jābūt patērētājiem saprotamā valodā.

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts– 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārdošanas vietās ir saskatāmi, salasāmi
un labi ieraugāmi brīdinājumi, kuros 
norādīts lietotāju minimālais un 
maksimālais vecums.

Brīdinājumi, kuros norādīts lietotāju 
minimālais un maksimālais vecums, ir 
saskatāmi un salasāmi.

Or. nl

Pamatojums

Ar direktīvu jānodrošina, ka patērētāji saņem informāciju, neiedziļinoties veidā, kādā 
izplatītāji šo informāciju izvieto veikalos.

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
10. pants– 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var pieprasīt, lai brīdinājumi 
un norādījumi par drošumu pilnībā vai 
daļēji būtu valsts valodā vai valodās, ja 
rotaļlietas tiek laistas tirgū šo dalībvalstu 
teritorijā.

3. Dalībvalstis var pieprasīt, lai 
brīdinājumi, norādījumi par drošumu un 
lietošanas pamācības pilnībā vai daļēji 
būtu valsts valodā vai valodās, ja rotaļlietas 
tiek laistas tirgū šo dalībvalstu teritorijā.

Or. nl
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Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
15. pants– 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas, kurām nav uzlikts 
CE marķējums un kuras neatbilst šīs 
direktīvas prasībām, var izstādīt 
tirdzniecības gadatirgos un izstādēs, ja tām 
pievieno zīmi, kurā skaidri norādīts, ka 
rotaļlietas neatbilst šīs direktīvas prasībām 
un nav paredzētas pārdošanai vai 
bezmaksas izplatīšanai.

7. Dalībvalstis nedrīkst aizliegt rotaļlietas, 
kurām nav uzlikts CE marķējums un kuras 
neatbilst šīs direktīvas prasībām, izstādīt 
tirdzniecības gadatirgos un izstādēs, ja tām
pievieno zīmi, kurā skaidri norādīts, ka 
rotaļlietas neatbilst šīs direktīvas prasībām 
un nav paredzētas pārdošanai vai 
bezmaksas izplatīšanai.

Or. nl

Pamatojums

 Precizējums, ņemot vērā vienotā tirgus darbību.

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms laist rotaļlietu tirgū, ražotāji veic 
ķīmisko, fizikālo, mehānisko, elektrisko, 
uzliesmojamības, higiēnas un 
radioaktivitātes apdraudējumu analīzi, ko 
var radīt rotaļlieta un iespējamo saskarsmi 
ar šiem apdraudējumiem.

Pirms laist rotaļlietu tirgū, ražotāji veic 
ķīmisko, fizikālo, mehānisko, elektrisko, 
uzliesmojamības un radioaktivitātes 
apdraudējumu analīzi, ko var radīt 
rotaļlieta un iespējamo saskarsmi ar šiem 
apdraudējumiem.

Or. nl

Pamatojums

 Šis apdraudējums neattiecas uz rotaļlietu, bet gan uz tās pielietojuma veidu. Līdz ar to šādu 
analīzi var apstrīdēt.
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Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Velosipēdi, motorolleri un citi sportam 
paredzēti transportlīdzekļi vai braukšanai 
paredzēti transportlīdzekļi, izmantojot 
publiskas ielas vai publiskus ceļus.

4. Motorolleri un citi sportam paredzēti 
transportlīdzekļi vai braukšanai paredzēti 
transportlīdzekļi, izmantojot publiskas ielas 
vai publiskus ceļus.

Velosipēdi, kuru maksimālais sēdekļa 
augstums pārsniedz 435 mm, mērot 
vertikālo attālumu no zemes līdz sēdekļa 
augšējai virsmai, ja sēdeklis ir horizontālā 
stāvoklī un noregulēts uz zemāko 
augstuma atzīmi.

Or. nl

Pamatojums

Eiropā spēkā esošie tiesību akti par bērnu velosipēdiem ir neskaidri un paredz šādu 
velosipēdu iedalījumu: velosipēdi, kuru maksimālais sēdekļa augstums nepārsniedz 435 mm 
(EN 71-1), velosipēdi, kuru maksimālais sēdekļa augstums pārsniedz 435 mm, bet ir mazāks 
kā 635 mm (EN 14765), un velosipēdi, kuru maksimālais sēdekļa augstums pārsniedz 635 mm 
(EN 14764). Velosipēdi, kuru maksimālais sēdekļa augstums nepārsniedz 435 mm, nav 
paredzēti braukšanai pa koplietošanas ceļiem, un atkarībā no katras dalībvalsts tiesību 
aktiem to vai nu uzskata, vai neuzskata par velosipēdu. Šāda nekonsekvence mulsina gan 
tirgus uzraudzības iestādes, gan ražotājus.

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 
36 mēnešu vecumam, to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās 
nevarētu norīt un/vai ieelpot. Tas attiecas 
arī uz citām rotaļlietām, kas paredzētas 
ņemšanai mutē, to sastāvdaļām un 

Rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 
36 mēnešu vecumam, to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās 
nevarētu norīt un/vai ieelpot. Tas attiecas 
arī uz citu rotaļlietu daļām, kas paredzētas 
ņemšanai mutē, to sastāvdaļām un 
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atdalāmajām daļām. atdalāmajām daļām, neatkarīgi no vecuma 
grupas, kādai rotaļlieta paredzēta.

Or. nl

Pamatojums

Pašreizējais formulējums ir pārāk ierobežojošs; ar to nosaka, ka rotaļlietai, kas paredzēta 
vecākiem bērniem un ko var ņemt mutē, nedrīkst būt sīkas sastāvdaļas.

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir 
atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas 
vai lielākas par attiecīgajām 
koncentrācijām, kuras saskaņā ar 
Direktīvu 1999/45/EK noteiktas to 
preparātu klasificēšanai, kas satur šīs 
vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir 
rotaļlietu sastāvdaļās vai, pateicoties 
mikrostruktūrai, atšķiramās rotaļlietu daļās, 
kas fiziski nav pieejamas bērniem.

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir 
atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas 
vai lielākas par attiecīgajām 
koncentrācijām, kuras saskaņā ar 
Direktīvu 1999/45/EK noteiktas to 
preparātu klasificēšanai, kas satur šīs 
vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir 
rotaļlietu sastāvdaļās vai, pateicoties 
mikrostruktūrai, atšķiramās rotaļlietu daļās, 
kas nekādos apstākļos fiziski nav 
pieejamas bērniem.

Or. nl

Pamatojums

Kategoriskāks formulējums.
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Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vielas vai preparātus, kuri saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 1. un
2. kategorijas CMR vielas, var izmantot 
rotaļlietās, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

4. Vielas vai preparātus, kuri saskaņā ar
Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 1., 2. 
un 3. kategorijas CMR vielas, var izmantot 
rotaļlietās, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

Or. nl

Pamatojums

Nedrīkst nošķirt 1., 2. un 3. kategorijas CMR vielas, ja tās izmanto rotaļlietās.

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vielas un preparātus, kuri saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 
3. kategorijas CMR vielas, var izmantot 
rotaļlietās, ja vielas izmantošanu ir 
novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja 
un konstatējusi, ka tās ir drošas, un pēc 
tam, kad ir pieņemts 45. panta 2. punktā 
minētais lēmums un ja nav aizliegta to 
izmantošana patēriņa precēs saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Nedrīkst nošķirt 1., 2. un 3. kategorijas CMR vielas, ja tās izmanto rotaļlietās. Šis grozījums 
ir saistīts ar referentes ierosināto II pielikuma III daļas 4. punkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Rotaļlietām vai to daļām, kas 
paredzētas ņemšanai mutē, neatkarīgi no 
vecuma grupas, kādai rotaļlieta paredzēta, 
jāatbilst prasībām par ierobežojumiem 
attiecībā uz iepakojuma sastāvdaļu 
pārnešanu uz pārtikas produktiem, kas 
noteiktas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par 
materiāliem un izstrādājumiem, kas 
paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

Or. nl

Pamatojums

Ir lietderīgi, ka spēkā esošie noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti 
saskarei ar pārtikas produktiem, ir piemērojami arī rotaļlietām vai to daļām, kuras 
paredzētas ņemšanai mutē.

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Rotaļlietām, kuru pielietojums paredz 
biežu saskarsmi ar ādu, piemēram, krāsas 
zīmēšanai ar pirkstiem vai plastilīns, ir 
jāatbilst Direktīvā 76/768/EEK 
paredzētajām sastāva un etiķetēšanas 
prasībām.

Or. nl

Pamatojums

Nav iemesla rotaļlietu direktīvā, ar ko paredz noteikumus attiecībā uz rotaļlietām, kas 
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pastāvīgi saskaras ar ādu, noteikt zemākas prasības, nekā paredzēts kosmētikas līdzekļu 
direktīvā.

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas nesatur šādas 
alergēnas smaržvielas: 

(1) ālantes sakne (Inula                        
helenium);

(2) alilizotiocianāts;

(3) benzilcianīds;

(4) 4-terc-butilfenols;

(5) balandas eļļa;

(6) ciklamenu spirts;

(7) dietilmaleāts;

(8) dihidrokumarīns;

(9) 2,4-dihidroksi-3-
metilbenzaldehīds;

(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols 
(6,7-dihidrogeraniols);

(11) 4,6-dimetil-8-terc-
butilkumarīns;

(12) dimetilcitrakonāts;

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-
dodekatriēn-3-ons;

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-
undekatriēn-2-ons;

(15) difenilamīns;

(16) etilakrilāts;

(17) vīģes lapas, svaigas un 

7. Rotaļlietas nesatur šādas 
alergēnas smaržvielas: 

(1) ālantes sakne (Inula 
helenium);

(2) alilizotiocianāts;

(3) benzilcianīds;

(4) 4-terc-butilfenols;

(5) balandas eļļa;

(6) ciklamenu spirts;

(7) dietilmaleāts;

(8) dihidrokumarīns;

(9) 2,4-dihidroksi-3-
metilbenzaldehīds;

(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols 
(6,7-dihidrogeraniols);

(11) 4,6-dimetil-8-terc-
butilkumarīns;

(12) dimetilcitrakonāts;

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-
dodekatriēn-3-ons;

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-
undekatriēn-2-ons;

(15) difenilamīns;

(16) etilakrilāts;

(17) vīģes lapas, svaigas un 
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preparātos;

(18) trans-2-heptenāls;

(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;

(20) trans-2-
heksenāldimetilacetāls;

(21) hidroabietilspirts;

(22) 4-etoksifenols;

(23) 6-izopropil-2-
dekahidronaftalinols;

(24) 7-metoksikumarīns;

(25) 4-metoksifenols;

(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-
2-ons;

(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-
3-ons;

(28) metil-trans-2-butenoāts;

(29) 6-metilkumarīns;

(30) 7-metilkumarīns;

(31) 5-metil-2,3-heksāndions;

(32) kurvjziežu dzimtas augu 
sakņu eļļa (Saussurea lappa 
Clarke);

(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;

(34) heksahidrokumarīns;

(35) Peru balzāms 
(Myroxylonpereirae 
Klotzsch);

(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-
undekatriēn-2-ons;

(38) verbēnas eļļa (Lippia 
citriodora Kunth).

Tomēr šo vielu atlikumi ir atļauti, 
ja tehniski nav iespējams izvairīties 
no šādiem atlikumiem, ievērojot 
labu ražošanas praksi.

preparātos;

(18) trans-2-heptenāls;

(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;

(20) trans-2-
heksenāldimetilacetāls;

(21) hidroabietilspirts;

(22) 4-etoksifenols;

(23) 6-izopropil-2-
dekahidronaftalinols;

(24) 7-metoksikumarīns;

(25) 4-metoksifenols;

(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-
2-ons;

(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-
3-ons;

(28) metil-trans-2-butenoāts;

(29) 6-metilkumarīns;

(30) 7-metilkumarīns;

(31) 5-metil-2,3-heksāndions;

(32) kurvjziežu dzimtas augu 
sakņu eļļa (Saussurea lappa 
Clarke);

(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;

(34) heksahidrokumarīns;

(35) Peru balzāms 
(Myroxylonpereirae 
Klotzsch);

(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-
undekatriēn-2-ons;

(38) verbēnas eļļa (Lippia 
citriodora Kunth).
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Turklāt jānorāda šādas alergēnas 
smaržvielas, ja tās ir pievienotas 
rotaļlietām tādā koncentrācijā, kas 
pārsniedz 0,01 % no svara:

(1) amilcinamāls;

(2) amilcinamilspirts;

(3) anisilpirts;

(4) benzilspirts;

(5) benzilbenzoāts

(6) benzilcinamāts;

(7) benzilsalicilāts;

(8) cinamāls;

(9) cinamilspirts;

(10) citrāls;

(11) citronelols;

(12) kumarīns;

(13) eugenols;

(14) farnesols;

(15) geraniols;

(16) heksilcinamaldehīds;

(17) hidroksi-citronelāls;

(18) hidroksi-
metilpentilcikloheksēnkarbo
ksaldehīds;

(19) izoeigenols;

(20) liliāls (minēts kosmētikas 
līdzekļu direktīvā 
83. ierakstā kā 2-(4-terc-
butilbenzil) 
propionaldehīds);

(21) d-limonēns;

(22) linalols;

(23) metilheptīna karbonāts;

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-

(39) amilcinamāls;

(40) amilcinamilspirts;

(41) anisilpirts;

(42) benzilspirts;

(43) benzilbenzoāts

(44) benzilcinamāts;

(45) benzilsalicilāts;

(46) cinamāls;

(47) cinamilspirts;

(48) citrāls;

(49) citronelols;

(50) kumarīns;

(51) eugenols;

(52) farnesols;

(53) geraniols;

(54) heksilcinamaldehīds;

(55) hidroksi-citronelāls;

(56) hidroksi-
metilpentilcikloheksēnkarbo
ksaldehīds;

(57) izoeigenols;

(58) liliāls (minēts kosmētikas 
līdzekļu direktīvā 
83. ierakstā kā 2-(4-terc-
butilbenzil) 
propionaldehīds);

(59) d-limonēns;

(60) linalols;

(61) metilheptīna karbonāts;
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cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-
ons;

(25) ozola sūnu ekstrakts;

(26) koka sūnu ekstrakts.

(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-
ons;

(63) ozola sūnu ekstrakts;
(64) koka sūnu ekstrakts.

Tomēr šo vielu atlikumi ir atļauti, 
ja tehniski nav iespējams izvairīties 
no šādiem atlikumiem, ievērojot 
labu ražošanas praksi.

Or. nl

Pamatojums

Nav vēlams rotaļlietās izmantot smaržvielas, kas bērniem var izraisīt alerģiju.

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – V aļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Rotaļlietām jābūt izveidotām un ražotām 
tā, lai tās atbilstu higiēnas un tīrības 
prasībām un novērstu jebkādas infekcijas, 
slimības vai saindēšanās risku.

1. Rotaļlietām jābūt izveidotām un ražotām 
tā, lai tās atbilstu higiēnas un tīrības 
prasībām un novērstu jebkādas infekcijas, 
slimības vai saindēšanās risku. Rotaļlietām 
jābūt tādām, ko var mazgāt, berzt ar suku 
un dezinficēt.

Or. nl

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – V aļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tekstilrotaļlietas, kas paredzētas 
bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem, ir 
mazgājamas un atbilst drošuma prasībām 

2. Tekstilrotaļlietas, kas paredzētas 
bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem, ir 
mazgājamas un atbilst drošuma prasībām 
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arī pēc mazgāšanas. arī pēc mazgāšanas. Ja šādās rotaļlietās ir 
mehāniskas sastāvdaļas, ko ūdens var 
sabojāt, tekstilmateriāla virsmai jābūt 
tīrāmai.

Or. nl

Pamatojums

Šis papildinājums ir nepieciešams higiēnas apsvērumu dēļ.

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas pārtikā
Pārtikā iekļautajām rotaļlietām vai 
kopā ar pārtiku piedāvātajām 
rotaļlietām ir pievienots šāds 
brīdinājums:

„Ieteicama pieaugušo uzraudzība”.

7. Rotaļlietas pārtikā
Pārtikā iekļautajām rotaļlietām vai kopā ar 
pārtiku piedāvātajām rotaļlietām ir 
pievienots šāds brīdinājums:

„Izņemt rotaļlietu pirms pārtikas 
produkta piedāvāšanas bērnam”

Or. nl

Pamatojums

Šāds formulējums nodrošina lielāku bērna drošību.
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PASKAIDROJUMS

1. Priekšlikuma un ar to ieviesto jauninājumu pamatojums

Komisijas priekšlikums paredzēts, lai atceltu un aizvietotu 1988. gada 3. maija Direktīvu 
88/378/EEK par rotaļlietu drošību.

Direktīva 88/378/EEK bija pirmā direktīva, kas īstenota saskaņā ar tā dēvēto jauno pieeju, 
turklāt būtiskas drošības prasības iekļautas pašā direktīvā, un saskaņotie standarti sniegti
tehniskajās specifikācijās. Ierosinātās jaunās direktīvas pamatā ir tie paši principi.

Lai gan 1988. gada direktīva atbilda tam, ko no tās gaidīja, un Eiropas Savienība jau 
nodrošinājusi augstu rotaļlietu drošības līmeni, pēc 20 gadiem ir vajadzība pēc 
modernizācijas. Jāņem vērā jauni drošības riski, kas var rasties vai ko rodas jauna veida 
rotaļlietu ražošana no jauniem materiāliem, vai to izstrāde un tirdzniecība.

Galvenie pārskatāmie jautājumi saskaņā ar Komisijas domām ir:

a. labāku drošības prasību ieviešana, galvenokārt saistībā ar ķīmisko vielu 
izmantošanu un elektriskajām īpašībām. Tiek izskatītas arī fiziskās un 
mehāniskās īpašības (noslāpšanas un nožņaugšanās riski);

b. direktīvas darbības jomas un jēdzienu precizēšana;

c. efektīvāka un loģiskāka direktīvas īstenošana. Tā pieņem tirgus uzraudzības 
formu, kuru pastiprina dalībvalstis, tehniskajai dokumentācijai, kas jāsastāda 
rotaļlietu ražotājiem, tiek noteiktas skaidras prasības, noteikumi par CE
marķējuma uzlikšanu tiek saskaņoti ar grozīto leģislatīvo sistēmu un jaunas 
prasības ražotājiem pieņemšana, lai viņi kā tehniskās specifikācijas daļu 
iekļauj analīzi par apdraudējumu, ko rotaļlieta var radīt;

d. pielāgošana vispārējam tiesiskajam regulējumam ražojumu tirdzniecības jomā.

Ierosināta direktīva aptver tikai rotaļlietu (fizisko) drošumu un tajā nav noteikumu par to 
izglītojošo vērtību vai morāles aspektiem.

2. Priekšlikuma pielāgošana jaunajiem noteikumiem, kas pieņemti „preču  paketē”

Tiesiskais regulējums preču tirdzniecībai drīzumā jāgroza.

Tas būs šādā formā: 

– jauna regula par produktu tirdzniecību; regula ietver noteikumus par akreditāciju un tirgus 
uzraudzību; 
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– jauns lēmums par produktu tirdzniecību; lēmums cita starpā ietver standarta pantus par 
turpmākajām jaunās pieejas direktīvām.

Jaunā direktīva jāsaskaņo ar jauno tiesisko regulējumu. Komisijas priekšlikums atbilst 
Komisijas sākotnēji ierosinātajai regulai un lēmumam, bet vēl neatbilst tekstam, kuru Eiropas 
Parlaments pieņēma 2008. gada 21. februārī un kuru var apstiprināt Padome. Komisija ir 
paziņojusi, ka tā neiesniegs grozītu priekšlikumu rotaļlietu direktīvai, lai pielāgotu jaunajai 
„preču paketei”.

Lai ierosināto direktīvu virzītu uz priekšu, referente ierosina, lai Parlaments ievieš tehniskus 
priekšlikuma teksta precizējumus, lai tas atbilstu Eiropas Parlamenta nesen pieņemtajiem 
regulējuma tekstiem („preču pakete”). Grozījumi attiecas uz:

- definīcijām
- vispārējām prasībām tirgus dalībniekiem
- pieņēmumu par atbilstību
- formālu iebildumu pret saskaņotiem standartiem
- noteikumiem par CE marķējumu
- prasībām atbilstības novērtēšanas iestādēm
- paziņojuma procedūrām
- procedūrām produktiem, kuri rada risku.

Grozījumi Nr. 1 līdz 79 attiecas uz šiem tehniskajiem pielāgojumiem jaunajam tiesiskajam 
regulējumam. Tie atbilst Eiropas Parlamenta izdarītajām izvēlēm un pieņemtajiem lēmumiem 
attiecībā uz šo tiesisko regulējumu.

3. Novērtējums

– vispārējais

Referente uzskata, ka bērniem, kas ir visjūtīgākie no visiem patērētājiem, jānodrošina pēc 
iespējas pilnīgāka aizsardzība un ka viņu vecākiem jājūtas droši, ka Eiropas tirgos piedāvātās 
rotaļlietas atbilst stingriem drošuma standartiem.

Tāpēc viņa piekrīt Komisijas noteiktajiem mērķiem: direktīvas drošības prasību 
modernizācijai, precizēšanai, pastiprināšanai un īstenošanas pasākumiem. 

Viņa arī visumā piekrīt Komisijas ierosinātajiem pašreizējās Direktīvas 88/378/EEK 
noteikumu papildinājumiem un grozījumiem. 

Referentes ierosināto grozījumu detalizēts paskaidrojums:

– ķīmiskās īpašības

Referente pilnībā piekrīt specifisku prasību ieviešanai tādu vielu izmantošanai, kas ir 
kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas (CMR vielas), bet ierosina 
padarīt šīs prasības vēl stingrākas. Viņa neredz iemeslu, kādēļ 1. un 2. kategorijas vielas 
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jānošķir no 3. kategorijas vielām,1, ciktāl uz tām attiecas atļaujoši izņēmumi. 

Viņa ierosina priekšnoteikumus šo vielu izņēmuma veida atļaušanai padarīt visām trim 
kategorijām vienādus, proti, ka Zinātniskajai komitejai jānovērtē vielas izmantošana 
rotaļlietās un jāatzīst par pieņemamu un ka nav pieejama piemērota alternatīva.

Referente ierosina arī pilnīgu alergēno vielu aizliegumu rotaļlietās.

– mehāniskās īpašības

Lai arī viņa ir nobažījusies par riskiem, kas var rasties no mazu, bet ļoti spēcīgu magnētu 
izmantošanas rotaļlietās, referente uzskata, ka nav nepieciešams direktīvā iekļaut specifisku 
noteikumu par magnētiem.

Specifisku noteikumu par magnētiskajām rotaļlietām sagatavo CEN, un Komisija veikusi 
pagaidu pasākumus (prasība uzlikt brīdinājumu, ka briesmas var rasties, ja norīts vairāk nekā 
viens magnēts).

– amatnieku gatavotas rotaļlietas un rotaļlietas, kas nav masu produkcija

Referente zina, ka mazajām un vidējām firmām, kas rotaļlietas ražo amatnieku metodēm vai 
vismaz neražo tās masveidā, ir grūti izpildīt direktīvas stingrākās prasības. Viņa strādā pie 
risinājuma, bet vēl nav atradusi juridiski nevainojamu pieeju. Viņa ļoti priecātos dzirdēt 
kolēģu atzinumu par to.

– rotaļlietas, kas acīmredzami projektētas vai paredzētas konkrētas vecuma grupas 
bērniem

Pārāk bieži rotaļlietas, kas acīmredzami paredzētas zīdaiņiem un ļoti maziem bērniem, ir 
marķētas ar brīdinājumu, ka tās nav piemērotas bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Darot 
tā, ražotājs mēģina apiet stingros drošuma noteikumus un izvairīties no iespējamās atbildības. 
Tas ir bezatbildīgi un ir jāaizliedz.

Šī nepareizā vecuma grupas norāde ļoti mulsina pircējus un neveicina uzticēšanos, kādai 
patērētājiem jābūt par rotaļlietu drošumu.

Direktīvas 10. panta atbilstošie noteikumi jāprecizē.

– rotaļlietas, kas nonāk kontaktā ar muti vai ādu

Rotaļlietām, kuras paredzēts bieži likt mutē (piemēram, rotaļu mūzikas instrumenti, zobu riņķi 
u.t.t.), neatkarīgi no vecuma grupas, kurai tie paredzēti, jāatbilst tikpat stingrām vielu pārneses
robežvērtībām, kā noteikts Direktīvā 1935/2004/EK.

                                               
1 I kategorija: „vielas, kuras ir kancerogēnas cilvēkam”; II kategorija: „vielas, kuras jāuzskata par 

kancerogēnām cilvēkam”; III kategorija: „vielas, kas rada bažas cilvēkam iespējamo kancerogēno seku dēļ, 
bet attiecībā uz kurām pieejamā informācija nav pietiekama, lai izdarītu apmierinošu novērtējumu”.
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Rotaļlietām, par kurām paredzēts, ka tās bieži saskarsies ar bērna ādu, neatkarīgi no vecuma 
grupas, jātbilst kosmētisko līdzekļu direktīvā noteiktajām marķēšanas un sastāva prasībām.

– rotaļlietu drošuma paziņošanas punkts

Dažās dalībvalstīs un reģionos ir izveidoti punkti paziņošanai par nedrošām rotaļlietām, kur 
bērnu aprūpes profesionāļi un arī patērētāji/vecāki var ziņot gan par rotaļlietu nedrošajiem
aspektiem un negadījumiem vai gandrīz notikušiem negadījumiem ar rotaļlietām.

Nepropagandējot šādu paziņošanas punktu izveidi visās dalībvalstīs, referente uzskata, ka 
varētu būt lietderīgi izpētīt, vai patērētāji zina, ka, ja viņi saskaras ar nedrošām rotaļlietām, 
viņi var paziņot par to iestādei, kas var izmantot šo informāciju.

– valoda

Būtiski, ka ne tikai instrukcijām, bet arī brīdinājumiem, ko pieprasa direktīva, jābūt rakstītiem 
valodā, kuru patērētāji saprot. Saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstis var noteikt 
valodu vai valodas, kuras patērētāji var saprast.
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